
Biedrība LCĪVSO ,,SUSTENTO’’ 

 
2019. gada pārskats 

 
Nosaukums un juridiskā adrese:  

Biedrība Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija ‘’SUSTENTO’’, 
Antonijas iela 24, Rīga, LV-1010 

 
Reģistrācijas numurs un datums:  

40008068529, datums 02.07.2002.   
 
Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums; 

 
Gunta Anča   no 24.05.2002..valdes priekšsēdētāja  
Edvīns Svars no 22.05.2017. valdes loceklis (Alūksnes Invalīdu biedrība)  
Pēteris Locāns  no 03.06.2014. valdes priekšsēdētājas vietnieks  (Latvijas  
                            Neredzīgo biedrības) 
Iveta Neimane  no 24.05.2002. valdes locekle (Latvijas Tuberkulozes apkarošanas 
                            biedrība)  
Liāna Velka no 03.06.2014. valdes locekle (Biedrība “Velku fonds” ) 
Rita Paeglīte no  24.05.2002. valdes locekle (Latvijas Astmas un alerģijas biedrība)  
Ilze Laine  no 24.05.2002. valdes locekle (Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija”)  
 
Biedrības mērķis: 
veicināt vienlīdzīgas līdzdalības iespējas ikvienam sabiedrības loceklim, sekmējot cilvēku ar 
īpašām vajadzībām tiesību ievērošanu visās jomās, lai nodrošinātu pilnvērtīgu integrāciju 
sabiedrībā. 
Biedrības uzdevumi: 

 Politikas veidošana un plānošana personu ar īpašām vajadzībām tiesību aizsardzības 
jomā; 

 Cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību pārraudzība un novērtēšana; Sadarbība ar valsts un 
pašvaldības institūcijām; 

 Labvēlīgas valsts, pašvaldības politikas un likumdošanas izveides veicināšana cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām; 

 Līdzdalība visu līmeņu lēmumu pieņemšanas un likumdošanas procesos, izsakot savus 
priekšlikumus un piedaloties likumprojektu izstrādē; darboties visu dalīborganizāciju biedru 
interesēs. 

 
Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm; 

 Sadarbība ar pašvaldībām un nevalstisko organizāciju koalīcijām, kā arī citām cilvēku ar 
invaliditāti organizācijām.  

 Informācijas aprites nodrošināšana, iespēju uzlabošana starp cilvēku ar invaliditāti 
organizācijām un pārvaldes institūcijām. 

 Aktīva līdzdalība valsta politikas veidošanā piedaloties ministriju darba grupās, kas 
saistītas ar cilvēku ar invaliditāti jautājumu risināšanu. 

 Dalība darba grupās un konsultatīvās padomēs 

 Semināru organizēšana un vadīšana 

 sadarbības projektu veidošana ar līdzīgām jumta organizācijām Eiropas valstīs;  

 jaunu sadarbības partneru identifikācija un kontaktu veidošana. 

 Iepirkumu, kas atbalsta pieaugušo izglītību, cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, vides 
pieejamību, deintitucionalizāciju īstenošana. 



 
1. NVA iepirkuma rezultātā apmeklētas 24 NVA filiāles un izglītoti un konsultēti par 

invaliditāti darba devēji kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti subsidētās darba vietās 
2. NVA iepirkums ESF projektā „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 

par bezdarbnieku ar invaliditāti motivāciju darba tirgum  un mentora pakalpojumi sniegti vai 
uzsākti 17 grupām, iesaistīti 140 bezdarbnieki ar invaliditāti. 

3. Līgums ar LM par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu biedrībai  2019.gadā.  
Finansējums  izlietots šādu Biedrības aktivitāšu īstenošanai - dalībai Ministrijas 
organizētās Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sanāksmēs; dalībai 
Ministrijas izveidotajā darba grupā asistenta pakalpojuma pilnveidošanai; priekšlikumu un 
konsultatīvā atbalsta sniegšana Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto 
pakalpojumu optimizācijai; dalībai citu nozaru ministriju organizētajās sanāksmēs par 
dažādu nozaru politiku problēmjautājumiem, kas skar personu ar invaliditāti iekļaušanu 
sabiedrībā; ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas Latvijai izteiktās Rekomendācijas 
par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu sagatavošanai vieglajā 
valodā; vadlīniju valsts pārvaldes iestāžu personāla speciālistiem par personu ar invaliditāti 
pieņemšanu darbā sagatavošanai; lektorus nodrošināšanai Ministrijas organizētajos 
semināros nozaru speciālistiem par invaliditātes jomas jautājumiem; sabiedrības 
informēšanas pasākumus par pieejas maiņu izpratnei par personas invaliditāti, lai veicinātu 
cilvēktiesībās balstītas pieejas ieviešanu īstenošanai; pārstāvniecības nodrošināšanai 
personas ar invaliditāti starptautiskās organizācijās, tai skaitā nodrošinot Biedrības dalību 
starptautiskā organizācijā “Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums”. 

4. Pakalpojuma līgums ar SIF “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu 
nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu 
grupām” Zemgales reģionos. 

5. VID darbinieku apmācība – apmācība 250 VID darbiniekiem par invaliditāti sadarbībā ar 
SIA “Komunikācijas darbnīca”. 

6. Realizēts pasākums „Cilvēku ar invaliditāti Saeima” tā atzīmējot Starptautisko Cilvēku ar 
invaliditāti dienu 3. decembri. 

7. Organizēta konferences   13. pacientu konference. 
8. Starptautiska konference “Sieviete ar invaliditāti – reproduktīvā veselība un 

vardarbība”. Konferencē piedalījās  Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma sieviešu 
komiteja, sieviešu tiesību aktīvisti, mediķi, valsts policija – 98 dalībnieki 

9. Sagatavota un izdota grāmata “Iespējamās tikšanās” sadarbībā ar izdevniecību 
Jumava. Organizēta grāmatas prezentācija. 

10. SUSTENTO pieauguši izglītības centrā regulāri notiek semināri par attieksmi pret 
invaliditāti, darbu ar cilvēkiem , kuriem ir invaliditāte, vieglās valodas treniņi.niņi. 

SUSTENTO darbs notiek 4 darbības jomās, kurām ir pakārtotas arī aktivitātes: 

Interešu aizstāvībā organizācija ir aktīvi darbojusies dažāda līmeņa nacionālajās un 
starptautiskajās darba grupās un organizācijās.  

SUSTENTO darbs notiek 4 darbības jomās, kurām ir pakārtotas arī aktivitātes: 
 

I. Veicināt cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību ievērošanu nacionālās un 
vietējās varas lēmumu pieņemšanas procesos; ietekmēt šai mērķauditorijai labvēlīgas 
likumdošanas izstrādi, pieņemšanu un realizāciju. 
 

Cilvēku ar invaliditāti intereses tika pārstāvētas ESF uzraudzības padomē, Farmācijas 
jomas konsultatīvajā padomē, Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā,  Centrālā 
medicīnas ētikas komitejā, Veselības nozares stratēģiskā padomē, ESF projekta "Atbalsts 
sociālajai uzņēmējdarbībai"  uzraudzības padomē un daudzās citās īslaicīgās vai vienreizējās 
darba grupās. 

II. Atbalstīt to organizāciju darbību mūsu valstī, kuru mērķi ir vērsti uz cilvēku ar invaliditāti 
un hroniskām saslimšanām iekļaušanas procesa veicināšanu un tiesību aizsardzību. 

a. Regulāra  informācijas nodošana dalīborganizācijām par aktivitātēm un jaunākiem 
likumdošanas aktiem no Labklājības un Veselības ministrijas, Saeimas Sociālo un 

http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/centrala_medicinas_etikas_komiteja/
http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/centrala_medicinas_etikas_komiteja/


darba lietu komisijas, MK Memoranda padomes, dažādām ar labklājības un 
veselības jomām saistītām institūcijām. 

b. Regulāri semināri par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. 
c. Kapacitātes celšanas aktivitāšu atbalsts dalīborganizācijām. 
d. Aptaujas par konkrētiem aktuāliem politikas jautājumiem. 
e. Ikgadēja Pacientu organizāciju konference 
f. Ikgadēja tikšanās ar Saeimas deputātiem 3. decembrī 

 
II. Veidot starptautisku sadarbību ar citām organizācijām, kas darbojas līdzīgā jomā. 

g. Kopš 2002. gada pilntiesīga Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma biedrs (European 
Disability Forum www.edf-feph.org)  

h. Kopš 2004. gada organizācija ir pārstāvēta EDF valdē un sieviešu ar invaliditāti 
komitejā.  

i. Kopš 2004. gada pilntiesīga Pasaules Cilvēku ar invaliditāti kustības  biedrs 
(Disabled People’s  International www.dpi.org)  

j. Kopš 2005. gada pilntiesīga Eiropas Pacientu foruma biedrs (European Patient 
Forum www.eu-patient.eu).  

k. Kopš 2005.gada Eiropas tīklojums par pieejamu tūrismu (European Network for 
Accessible Tourism www.accessibletourism.org). 

l. Kopš 2013. gada SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča ir  
viceprezidente Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumā  (European Disability Forum 
www.edf-feph.org)  

Starptautiskās sadarbības ietvaros organizācijas pārstāvji apmeklēja pasākumus 
Kazahstānā, Vācijā, Beļģijā, Lietuvā, Igaunijā, Izraelā, Tadžikistānā, Grieķijā, Spānijā 

III. Sadarbībā ar nacionālajiem un vietējiem masu informācijas līdzekļiem nepārtraukti veidojot 
pozitīvu izpratni sabiedrībā par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām. 
a. Regulāra informācija presē par aktuāliem jautājumiem invaliditātes un veselības 

jomā 
b. Dalība radio un TV raidījumos. 
c. FB un Twiter 

 
Ir notikusi aktīva cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām pārstāvniecība dažādā līmeņa 
nacionālajās un starptautiskajās darba grupās un organizācijās.   
 

Biedrībai aizņēmumu no kredītiestādēm nav un galvojumus kredītu saņemšanai citām 
organizācijām neesam snieguši. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edf-feph.org/
http://www.dpi.org/
http://www.eu-patient.eu/
http://www.accessibletourism.org/
http://www.edf-feph.org/


Bilance  Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats 
 

Reģistrācijas numurs 40008068529   Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019 
 

      
 

 Bilances aktīvi     
 

   
Rindas Pārskata gada Iepriekšējā 

 

Posteņa nosaukums  pārskata gada  

 

kods beigās 
 

   beigās  

     
 

2. Pārējie pamatlīdzekļi   50 2 172 1 672 
 

II. Pamatlīdzekļi   30 2 172 1 672 
 

Ilgtermiņa ieguldījumi   10 2 172 1 672 
 

1. Materiāli   100 294 0 
 

II. Debitori   120 1 385 20 440 
 

IV. Nauda   140 41 309 97 936 
 

I. Krājumi   90 294 0 
 

Apgrozāmie līdzekļi   80 42 988 118 376 
 

Kopā aktīvi   150 45 160 120 048 
 

      
 

 Bilances pasīvi     
 

   
Rindas Pārskata gada Iepriekšējā 

 

Posteņa nosaukums  pārskata gada  

 

kods beigās 
 

   beigās  

     
 

1. Pamatfonds   20 2 172 1 672 
 

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds   43 89 960 11 640 
 

3.2. Pārskata gada rezerves fonds   45 -62 937 78 340 
 

3. Rezerves fonds   40 27 023 89 980 
 

I. Fondi   10 29 195 91 652 
 

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  100 6 203 1 020 
 

3. Pārējie kreditori   110 9 762 27 376 
 

III. Īstermiņa kreditori   80 15 965 28 396 
 

Kopā pasīvi   120 45 160 120 048 
 

 



 
 
 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats 
 

Reģistrācijas numurs 40008068529  Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019 
 

      
 

   
Rindas Pārskata gada Iepriekšējā 

 

 Posteņa nosaukums  pārskata gada  

  

kods beigās 
 

   beigās  

     
 

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.  10 510 440 
 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.  20 1 700 2 700 
 

IV. Saņemtās dotācijas.  40 63 960 65 747 
 

VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.  55 230 276 284 845 
 

VII. Citi ieņēmumi.  60 19 970 46 980 
 

1. Naudas maksājumi personām.  90 5 328 14 035 
 

3. Algas.  110 144 818 89 035 
 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.  120 36 721 21 230 
 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 856 1 348 
 

6. Citi izdevumi.  140 191 150 197 415 
 

VIII. Ieņēmumi kopā.  70 316 416 400 712 
 

IX. Izdevumi.  80 378 873 323 063 
 

XI. Izdevumi kopā.  160 378 873 323 063 
 

XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.  170 -62 457 77 649 
 

 

 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats 
 

Reģistrācijas numurs 40008068529  Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019 
 

      
 

   
Rindas Pārskata gada Iepriekšējā 

 

 Posteņa nosaukums  pārskata gada  

  

kods beigās 
 

   beigās  

     
 

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.  40 1 000 0 
 

1.3. Fiziskās personas (rezidenti).  60 700 0 
 

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.  110 0 2 700 
 

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.  200 1 200 0 
 

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.  260 0 2 700 
 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).  30 1 700 0 
 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).  100 0 2 700 
 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.  20 1 700 2 700 
 

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.  190 1 200 0 
 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un 180 1 200 0 
 

dāvinājumi.     
 

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.  250 0 2 700 
 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 0 2 700 
 

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.  170 1 200 2 700 
 

IV. Atlikumi pārskata gada beigās.  300 500 0 
 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  310 500 0 
 

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.     
 

 

 



 

 

Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS)  Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats 
 

Reģistrācijas numurs 40008068529     Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019 
 

          
 

 Ziedotāja 
Valsts 

NMR kods / Nosaukums / 
Ārvalstu adrese 

Nauda Mantiskā 
Mērķis Komentārs 

 

 tips personas kods vārds, uzvārds (euro) (euro) 
 

1 LR LV 40003731032 ROCHE  1 000,00  Neierobežotai  
 

 juridiskā   LATVIJA    lietošanai  
 

 persona   SIA      
 

2 Fiziskā LV 11046811575 Mortuzans  200,00  Neierobežotai  
 

 persona   Aigars    lietošanai  
 

 rezidents         
 

3 Fiziskā LV 16035211577 Zaļeskis  500,00  Neierobežotai  
 

 persona   Rišards    lietošanai  
 

 rezidents         
 

     Kopā (euro) 1 700,00 0,00   
 

   Nauda un mantiskā kopā (euro) 1 700,00    
 


